
Природа је и у најмањим стварима највећа! 

Драге колеге, 

Часопис ЕКОГЕА, сапутник кроз студијe ГОЖС, је основан 2007. године, а покретач и 

први уредник је први дипломац на студијама Геопросторних основа животне средине – 

Бојана Михајловић, која својим идејама и даље доприноси креирању наредних бројева.  

На нашим страницама моћи ћете да се информишете о актуелним темама које су блиске 

нашим студентима, али и свима онима који знају да је природа и у најмањим стварима 

највећа. Оно што бисмо желели је да вас подстакнемо да размишљате о глобалним 

еколошким проблелмима и одговорима на исте. Часопис је покренут с уверењем да је 

потребно чути студентски глас и на тај начин мењати све оно што није добро на боље, а 

све оно што је добро учинити бољим. Циљ нам је да представимо наш начин рада, 

успехе и проблеме ГОЖС, али и да читаоце упутимо у савремене проблеме друштва и 

природе, како бисмо, уз предлоге и критике, сви заједно створили часопис који ће 

оправдати своју (пре свега) едукативну сврху, а који ће, надамо се, уз вас, из броја у 

број бити све бољи! 

Верујемо да ће ЕКОГЕА постати место сусрета професора, студената и љубопитљивих 

људи подстакнутих жељом за новим сазнањима. ЕКОГЕА ће своје циљеве остваривати 

на различите начине. На првом месту су редовне, као и нове рубрике, дискусије, 

истраживања и друго. Све то је повод и добар подстицај да вас поново позовемо да 

шаљете своје прилоге, сугестије и предлоге како би часопис ЕКОГЕА живео! 

Наставићемо са својим упорним радом, трудећи се као и до сада да што даље досегне 

наша еколошка реч, да се имена наших успешних студената чују и запамте, као и да 

писана реч потврди наше постојање и стварање како своје, тако и опште будућности. 

Заслужујете да будете запамћени као способни и радни студенти, са жељом да 

достигнете успехе Јована Цвијића, Атанасија Пејатовића, Јевта Дедијера, Павла 

Вујевића, Боривоја Ж. Милојевића, Петра С. Јовановића, Војислава С. Радовановића, 

Атанасија Урошевића, Милисава Лутовца, Душана Дукића, Милорада Васовића и 

многих других. Треба да имате веру у себе, у истинску везу са природом, јер је она део 

нас и ми смо део ње. Не ходамо овом Планетом да бисмо је мењали него да бисмо јој се 

прилагодили. Ми смо ти који морамо поштовати њене законе, њене услове и њене 

хирове. Природа је сурова таман онолико колико то мора да буде. 

У име свих чланова редакције вас поздрављамо и желимо вам континуирано пријатне 

тренутке уз часопис ЕКОГЕА. 
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